
Naturen och integrationen 
Språk & “kulturkrokar” i naturen

Efterfrågan är stor, många vill att vi ska komma ut i landet och 
berätta om vårt arbete - Nu bjuder vi in er till Örebro

Välkommen till ett seminarium som handlar om hur vi i Örebro län jobbar med natur- och kulturguid-
ningar på olika språk, med efterföljande utbildning på två dagar för er som vill fördjupa er

Seminarium 
Språk & “kulturkrokar” i naturen
17 september
På programmet
Från frö till blomma - en resa genom språk- och kulturkro-
kar som öppnat dörrar och skapat nya möten mellan folk i 
naturen.

Vi berättar vår historia från idé, genom projektdjungeln, sam-
arbeten, resan in i svensk natur, genomförande av utbildning-
ar och praktiskt arbete.

Ni får följa med på en tur och uppleva några av våra guide-
metoder i naturreservatet Varbergaskogen.

Vi avslutar med en workshop utifrån dagens upplevelser. 

Under dagen serveras vegetarisk libanesisk mat.

Grundkurs  
Naturvägledning på olika språk 
18-19 september 2019  
Innehåll 
Guideteknik 

Att möta och leda grupper som talar olika 
språk

Praktiska svenskaövningar i naturen för 
personer med olika modersmål 

Kunskap om allemansrätten

Matlagning över öppen eld

Vi kommer att blanda teori med praktik 
och vara ute hela tiden.

Vi erbjuder kvällsutflykter till olika naturreservat,
tisdag till Kvismaren och 
onsdag till Skärmarbodabergen



Språk & “kulturkrokar” i naturen

Seminarium om hur vi i Örebro län jobbar med natur- och 
kulturguidningar på olika språk 
Tisdag 17/9 kl 9.30 – 16.00 Syrianska kulturcentret i Varberga 

Medverkande
Adil Sadiku, naturguide på svenska, albanska och engelska, Örebro Naturskola
Antonios Hanna, naturvägledare på syrianska, arabiska och svenska, Örebro Naturskola
Hala Buraq, naturvägledare på arabiska och svenska, ”Språka mellan tallarna”, 
 Naturskyddsföreningen Örebro län
Kajsa Grebäck, naturguide på svenska och verksamhetsutvecklare,  
 Naturskyddsföreningen Örebro och Värmland
Malin Björk, enhetschef på naturvårdsenheten, Örebro kommun
Benedict Singleton, forskare, Naturbaserad integration, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Eva Sandberg, föreståndare för Centrum för naturvägledning, SLU
Tomas Bergkvist, fd planerare på Stadsbyggnad Örebro kommun, 
 Naturskyddsföreningen Örebro län

Välkomna med anmälan på studieframjandet.se

 
Seminariet och utbildningen vänder sig till dig 
som: 
• är integrationssamordnare, skolledare, lärare eller annan 

personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, 
SFI, vuxenutbildning eller arbetar med lärarutbildning och 
elevhälsa.

• arbetar på naturum, naturskola eller friluftsmuseum.
• är planerare, fastighets- eller naturvårdsförvaltare eller ut-

vecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom natur- och friluftsliv, hälsofrämjande 

arbete, natur- och kulturvägledning.
• är beslutsfattare 

Sista anmälningsdag 2 september

Ankie Rauséus, verksamhetsledare på Hopajola

Grundkurs i naturvägledning på olika språk 
Onsdag 18/9 kl 9.00 - 17.00 i naturreservatet Markaskogen
Torsdag19/9 kl 9.00-14.00 i naturreservatet Oset - Rynningeviken

Medverkande:
Adil Sadiku, Antonios Hanna, 
Hala Buraq och Kajsa Grebäck.

https://www.studieframjandet.se/orebro-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/september/seminarium-sprak--kulturkrokar-i-naturen/

